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ةً َوَنْجعَلَُهُم اْلَواِرثٌِنَ ) ( َونُِرٌُد أَن نَُّمنَّ َعلَى الَِّذٌَن اْستُْضِعفُوا فًِ اْْلَْرِض َوَنْجعََلُهْم أَئِمَّ

 (5)المصص

ن فً اْلرض وفالمستضعف ،ٌمهل وال ٌهملفً اآلٌة الكرٌمة داللة على أن هللا تعالى  

وٌمكنهم من االستخالف واعمار  ،فٌه هللا علٌهم أي أرض البد أن ٌأتً ٌوم ٌمنّ 

وهً مدخل الوراثة بمعنى تمكٌنهم  ،بجعلهم أئمة أي دعاة للخٌر والصالحات ،اْلرض

.من خدمة الناس وإعمار اْلرض والدعوة هلل
2

 

 

االلهً دعوة للعمل تترابط مع فكرة العمل الواردة فً المرآن الكرٌم بنص وفً الوعد 

 .مرة 173 :عمل الواردة بصٌغ مختلفةالكلمة

َوتِْلَن اْلَجنَّةُ الَّتًِ أُوِرثْتُُموَها ِبَما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن( ) والٌكم الربط بحمٌمته إذ ٌمول هللا تعالى  

 (  77)الزخرف:

اِلَحاِت َكانَْت لَُهْم بتكرار متصل )سبحانه وتعالى وٌمول  إِنَّ الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

 ، ما تكرر عدة مرات.(707الكهف ) (َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس نُُزالً 

                                                           
  4/33/8132فلسطٌن -فً مدٌنة طولكرم فً حشد من الطلبة محاضرة فً جامعة خضوريكألمٌت   1

فً التفسٌرات العامٌة المشوهة افتراض أن "الوراثة" هنا هً كوراثة االبن عن أبٌه ما هو غٌر صحٌح البتة، بل  2 

بالعمل فً اْلرض وخدمة الناس والدعوة هلل وعمل الصالحات، وهو معنى الوراثة هنا، ال هو الماء الواجب الربانً 
سٌما أن اآلٌة الكرٌمة جاءت بالمبٌلة العربٌة المنمرضة لبٌلة بنً اسرائٌل المندثرة، وبالطبع المرآن الكرٌم تنطبك 

  حكمه وعظاته وتعالٌمه على كل زمان.
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ولٌس أي عمل فهو العمل  ،ال ٌمكن تخطٌه اال بالعمل نستنتج مما سبك أن الضعف

فالعمل شرط أوال أنه عمل صالح مفٌد اٌجابً وممترن باالٌمان  :ةثالالشروط بأركانه الث

 .االيمان وليس شطر من االيمان

ولكنه بال عمل  ،ومن هنا فاالٌمان بالهدف والغاٌة ٌشكل حافزا ودافعا للتمدم الى اْلمام 

ال لٌمة له مما مٌز المسلمون فٌه بٌن المسلم والمؤمن، وبذلن ٌكون الركنان المتعانمان 

والبد للثالث من أركان العمل وهً صفته أي ان ٌكون عمال  ،هما العمل واالٌمان

 صالحا مفٌدا اٌجابٌا كما أسلفنا، وعلٌه فالمكافأة الدنٌوٌة بالفوز واْلخروٌة بالجنة.

 

ةً َوَنْجعَلَُهُم اْلَواِرِثٌنَ )  َونُِرٌُد أَن نَُّمنَّ َعلَى الَِّذٌَن اْستُْضِعفُوا فًِ اْْلَْرِض َوَنْجعَلَُهْم أَئِمَّ

 (5المصص 

 ولكن سنذكر منها ثالثة فً سٌاق العمل، الفلسطٌنٌة الكثٌرالعربٌة ولنا فً النماذج 

ظاهر العمر الزٌدانً الذي كان أول من رسم حدودا لألرض الفلسطٌنٌة  :االول نماذج

 .لٌكون اول رئٌس للدولة الفلسطٌنٌة 78فً العصر الحدٌث فً المرن

عزالدٌن المسام الذي أضاف للثورة عملها المنظم فجعل الشٌخ ولنا أن نعرج على  

 .الجهاد ضد العدو أصال منظما ولٌس عمال فردٌا او فزعة عرب

لٌأتً ٌاسر عرفات فٌجعل من االعتماد على الجماهٌر أساسا وهؤالء الثالثة من لٌادة  

 هللا علٌهم بالثبات وانجاز النموذج لنحتذي به. المستضعفٌن فً اْلرض منا وممن منّ 

 

إننا نستفٌد الكثٌر إذ ٌجب أال نظن  ،ماذا نستفٌد من ذلن فً عملنا الطالبً فً الجامعة

، وفمدنا ن حصل ذلن فمدنا من أركان المنة من هللا الكثٌرإف ،مام أعدائناأ فبأنفسنا الضع



4 
 

امتالن المدرة على التأثٌر  صفة هامة من صفات حرب الشعب طوٌلة اْلمد وهً

باآلخرٌن.
3
  

ن هللا علٌنا وٌهدٌنا وٌوفمنا ال مناص لنا من تحمٌك شرائط المنة والفوز على ملكً ٌ

الحد اْلدنى من خالل ثالثٌة: 

 

وأٌضا سأذكر من  ، وخاصة السٌاسً،دعونً أتحدث بالفكرة الثانٌة وهً حول التنظٌم

 ل.ما ٌغنٌنا عن كثٌر تفصٌ العزٌز كتاب هللا

َ لََمَع اْلُمْحِسنٌَِن فٌمول هللا سبحانه وتعالى )  ٌَنَُّهْم ُسبُلَنَا ۚ َوإِنَّ َّللاَّ َوالَِّذٌَن َجاَهُدوا فٌِنَا لَنَْهِد

ما ٌخبرنا عن مفهوم العمل  الكرٌمة حٌث ٌمكننا أن نتامل فً هذه اآلٌة (69العنكبوت)

 .الجماعً أو التنظٌم

بمعنى بذل الوسع والجهد بالعمل  "جاهدوا"داللة الجماعة المخاطبة و "الذٌن"ف 

المرتبط باالٌمان كما للنا وهو العمل المفٌد الصالح االٌجابً لخدمة الناس وارضاء هللا 

ء هللا وما ٌنبثك عنها من التً تبدو واضحة باآلٌة حٌن المول "فٌنا" حٌث الغاٌة رضا

أهداف شخصٌة او عامة أو تنظٌمٌة او وطنٌة كلها مربوطة بالحبل او الغاٌة اْلكبر 

 .وهو رضا هللا سبحانه

ن امكانٌة إولتحمك الهداٌة من هللا ٌمتضً هنا )الجماعٌة( و)العمل( و)الغاٌة( وفٌها ف 

او التدبٌر فً الشان السٌاسً ر أو فً مساحات التفكٌر تعدد )السسبل( فً العمل الخٌّ 

ٌة الكرٌمة عنصر خامس اوااللتصادي او التنظٌمً تصبح متاحة ولكن ٌتبمى وفك اآل

وهو عنصر )المٌم( حٌث المحسنٌن واالحسان تموى وعبادة واالحسان كما ٌمول اْلئمة 

هو بذل ووإحساٌن فً حموق الَخْلك... أن تعبد هللا كأنن تراه فإن لم تكن تراه فإنه ٌران، 

 .جمٌع المنافع ِمن أي نوعٍ كان، ْلي مخلوق ٌكون
                                                           

مل طالات الجماهٌر واالستفادة منها بعد تنظٌمها وتثمٌفها وتعبئتها لصالح تعتمد حرب الشعب على تجنٌد كا"  3

وحرب الشعب حرب ثورٌة طوٌلة االمد، ال ٌنحصر النضال من خاللها فً االمور  تموٌض جبهة العدو تفتٌتها.
االضافة الى العسكرٌة البحتة، بل ٌشمل اٌضا النضال السٌاسً والنضال االجتماعً، وتطوٌر لٌم ومسلكٌة الفرد ب

من منشورات حركة -" تطوٌر لدرات الجماعة الثمافٌة والمهنٌة لتزٌد من عطائها وخدمتها لمتطلبات الحرب والثورة
 عن صخر حبش تحت عنوان حرب الشعب.-التعبئة الفكرٌة-فتح
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هو مجموعة من اْلفراد ٌلتئمون على أهداف محددة تجمعهم  

المفٌد  فالعمللذا  ،وٌمومون بعمل مشترن ،وٌحكمهم لانون او نظام ذو هٌكل تنظٌمً

فال تشكن  ،منظماوالصالح والمستدعً للتمكٌن والمنة من هللا من االوجب أن ٌكون 

 بممدار العمل الجماعً على إحداث التأثٌر ممارنة بانجاز الفرد مهما كبر وعظم.

وانكماشه أسباب عدة لكننا نرٌد توسعه اعتمادا أوباتساعه  ،إن التنظٌم ٌتسع ولد ٌنكمش

 .على الفكرة والفعل او المبادرة

،ضمن االمة العربٌة ففكرة حركة فتح والثورة الفلسطٌنٌة هً فكرة تحرٌر فلسطٌن 

وهً الفكرة الجامعة لكل الناس بكافة الشرائح ومن هنا ٌتولف علٌنا ضرورة  ودورها،

 .إحداث التأثٌر فً الناس الفئة المستهدفة

لنا وأطرنا وفً الجامعة جموع الطالب لنجذبهم ونؤثر فٌهم ونستمطبهم لفكرتنا وعم 

وهً التصوٌب والتحدٌد  من خالل االنتمال خالل 

ما ٌلٌها من مرحلة  ثالثا، الصدالات تحمٌكثم  ،ثم مد الجسور ثانٌا ،والأللمستهدفٌن 

 فمرحلة العضو العامل. رابعا، النصٌر

منها فمط  9خرٌن أسالٌب عدة دعونا نستعرض وفً عملٌة الكسب والتأثٌر فً اآل

 كالتالً من نموذج الراحل ٌاسر عرفات، فلمد تمٌزت حٌاته فً مرحلة الصبا والشباب

 بممٌزات جاذبة تسعة كالتالً: ما نرٌد أن نركز علٌها هنا ْلننا نحادث شبابا وشابات

 وال ٌمف عند هذا الحد بل ٌنمل المعرفة وٌعلّم ،ٌتشوق للتعلم عرفاتكان ٌاسر-7

وهو العمل غٌر النمطً بل العمل لعمل الدؤوب، امتلن مهارة أو سمة ا-7

المتجدد إذ كان ٌفاجًء الرانه دوما بكل ما هو جدٌد 
4

 

وكان شخصٌة مستملة عن الحزبٌة والعشائرٌة  ،ذو عملٌة جامعة غٌر مفرلة-3

 والعائلٌة

ٌحتفظ بجٌبه دوما بالخطة )ب(-4
5

 

                                                           
وٌتعرف على كان ٌصلح اْلشٌاء فً البٌت وخصص لذلن عدة خاصة، وكان ٌصنع اْلشٌاء وٌجمع الكتب وٌمراها  4

، نانسي دوبرو،ياسر عرفات متى لم يكن هنا وٌربط عاللات متنوعة مع ألرانه من مختلف الخلفٌات...) ،المحٌط

 (مؤسسة ياسر عرفات
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فً  أمٌن الحسٌنًالٌهاب محادثة الكبار باحترام وحسن حدٌث )لماء الحاج -5

 (76وهو بسن بٌت والده،

كان عملٌا ولٌس نظرٌا فمط )ٌصنع خططه الحربٌة وٌطبمها كطفل، ثم الحما -6

 كمائد ثورة(

 الثناء واإلشادة على زمالئه ما ٌحببهم به وٌشدهم الٌه-7

 حسن االستماعإدارة الحوارات والنماشات المتنوعة إذ ٌُ -8

والحلم  78بعمر 48دا هدفا )عاد من حرب لم ٌتخّل ٌوما عن حلمه حتى غ-9

 بالتحرٌر أصبح هدفا(.

 

 ٌتطلبعامة والى ذلن فمن الممكن ان نمول أٌضا أن التأثٌر

  أوال:  

بما تشتمل علٌه من االٌجابٌة والمظهر  كما ٌتطلب ثانٌا: 

الحسن، ومن االبتسامة واظهار الحفاوة والسعادة، ومن تملٌد سلون اآلخرٌن والمحاكاة 

 لهم.

وإثارة  ،من حٌث ابداء االهتمام بالجمهور كما تاتً ثالثا  

حماستهم والتعاطف معهم، ومن حٌث االلتزام بالوعود حٌن تمطع، وعبر التمٌٌز بٌن 

الشخص والمولف، وتفوٌض العمل بثمة باآلخرٌن، وأن تكون الحدود والتولعات 

 والنتائج واضحة بٌن اْلفراد. 

البد من استخدام تمنٌة المدح والثناء  وفً النمطة الرابعة وهً 

كانها والتماط اْلسماء،  وٌمول لن خبراء التنمٌة: أعد المشاعر لبل الكلمات، ومن بم

                                                                                                                                                                             

كان ٌمود المظاهرات فً الثانوٌة فً مصر ضد االحتالل االنجلٌزي فمرا خطابا له ذات ٌوم فً المدرسة امام  5 

لام ٌاسر عرفات باخراج الخطبة  ونزع الورلة، والى أن غاب المدٌر عن اْلنظارجمع من الطالب فجاه المدٌر 
  بنسختها الثانٌة من جٌبه الخلفً.
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 ،بترداد جزء مما ٌموله الشخص ممابلن "االستماع االنعكاسً"المهم حسن اإلصغاء و

 وهنا أٌضا لنا التمٌد بمانون المحبة والنفس االٌجابً.

: اعترف بالخطأ وامسن فإنا نمول اما بالنمطة الخامسة وتحت عنوان  

زمام المبادرة، ونمول كما اآلٌة الكرٌمة "الكاظمٌن الغٌظ"، ال تغضب ف"لٌس الشدٌد 

بالصرعة" كما ٌمول سٌد الخلك، ومرة اخرى نؤكد على اعدادن المشاعر االٌجابٌة لبل 

التلفظ بالكلمات، ولن أن تبتعد عن الجدل ما استطعت وأن تتممص شخصٌة محاورن 

 فً المشابهة بالنطك او اللبس او التعبٌرات رسالة اٌجابٌة أٌضا.لتفهمه و

االتصال لحسن  وال مناص فً النمطة السادسة من  

، وأٌضا التصوٌب نحو الٌماع التأثٌر الكبٌرو

    

 غقليث الخجدد الدركي

لنمول أٌضا أننا فً حركة فتح  ،والتنظٌم واحتضانه للعمل المنتجهمٌته أذكرنا العمل و 

من حٌث الشخص مع نفسه والثانً من حٌث هو  :جوانب االول 3نستنهض الكادر من 

و ضمن مجموعأوعاللتهما الثنائٌة  أو الشخص اآلخر، وزمٌله
6

والثالثة هً نحن  ،

بعاللاتنا الجماعٌة كتنظٌم وجمهور وعلٌه إلن حركة فتح تجذب اآلخرٌن بن وبً وبما 

                                                           
موظف شاب ومشرق وحماسً، ومع ذلن لم ٌكونوا ٌتشاركون بالمعلومات فٌما  15فً المؤسسة تواجد فرٌك من   6

تعمك الفردٌة واْلنانٌة فٌهم، فكان أن أجرٌت علٌهم بٌنهم )االنانٌة(، بل وحتى الحلول لم تكن مشتركة، بمعنى 
وضع صندوق وسط المطعم بالمؤسسة بعد أن أزٌحت الكراسً الى الجدران، وفً الصندوق كمٌة  :التجربة التالٌة

كبٌرة من البالونات )النفافٌخ( وطلب خبٌر التنمٌة البشرٌة من كل واحد منهم ان ٌنفخ بالونا، وٌكتب علٌه اسمه 
 وا من التجربة.بلطف ْلن نسٌج البالونات رلٌك، ففعلوا اال خمسة تفرلعت بالوناتهم فاستبعد

 وبعد ان نفخوها وطلب منهم أن ٌطٌّروها بالمكان، اخرجوا من المكان.  
 فً المرحلة الثانٌة لام منسمو التجربة بنفخ بالً البالونات التً بالصندوق.

موظفا وموظفة الى المكان، وطلب من كل شخص فٌهم ان ٌلتمط البالون  11ثم أعٌد الفرٌك الذي أصبح تعداده  

دلٌمة كحد ألصى، وهذا ما لم ٌتمكن فٌه أحد فً ظل البالونات  35علٌه اسمه من مئات البالونات الطائرة خالل الذي 

 الكثٌرة الطائرة فً المكان. 
فً المرحلة الثالثة أعٌد إدخالهم للمكان،للمطعم، وطلب من كل واحد منهم ان ٌلتمط بالونا علٌه اسم، أي اسم، وٌسلمه 

 همة فً بضع دلائك!لصاحبه فانجروا الم
لٌتعلموا بوضوح مدى أهمٌته مشاركة المعلومات ومدى أهمٌة التوصل للحلول المشتركة وأهمٌة العمل الجماعً  

 والتخلً عن االنانٌة أو الفردٌة بالنظرة والعمل. 
المشاكل  لال لائد الفرٌك: نحن اكثر كفاءة عندما نكون راغبٌن بالمشاركة مع بعضنا البعض، ونحن أفضل فً حل

 عندما نعمل معا ولٌس بشكل فردي.
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 فعلٌنا أن ندرن أنتمتلكه من لدرات وكفاءات وفكر وتارٌخ 

 التً تتسم بالتالً: هً 

 للمدٌم المحبط البائس -7

 الذاتً والمراءة واالستفادة من التجارب الوالع بالتثمٌف -7

ولزوم االٌجابٌة )والد نبٌل شعث لال له الزم  -3

 ٌاسر عرفات(

فنصنع الحدث، فحركة فتح حركة التفكٌر المنطمً واالبداعً  النمه امحزكة-4

 حركة الوالع ولدرة التخٌل

فً لماء رائً )تلفزي( فً  كما سبك وأشرت الٌها إن من ممٌزات حركة فتح أٌضا 

 فضائٌة فلسطٌن حٌث للت:

والى  ،فال تمبل الماء الراكد أبدا فتأسن أنها -7

 ذلن تحتفً بالشباب

وتمبل التعددٌة  ،فهً تجمع وال تفرق حركة فتح هً -7

 فال تمدس اْلشخاص وال تمصً المختلفٌن

 وحركة فتح -3

فال ٌتحول الى  ً،الوظٌف العمللكن سرعان ما ٌتغلب الثوري على ع ،فٌها نعم

وٌصارع االنتهازٌٌن ممن ركبوا لطار الثورة فً مراحل المد او تطهري 

 الكسب والصراع بٌن الثالثة ال ٌنتهً أي بٌن التطهري والثوري واالنتهازي.

بٌن الفوضى العارمة الى حد السٌولة أحٌانا حركة فتح -4

ٌَا أٌََُّها وبٌن عملٌة المؤسسة ما ٌحتاج منا لجهد ذاتً وثنائً وجماعً منظم، )

َ لَعَلَُّكْم تُْفِلُحوَن ) آل عمران الَِّذٌَن آَمنُوا اْصبُِروا َوَصابُِروا َوَراِبُطوا َواتَّمُوا َّللاَّ

700). 
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حركة فتح -5

وتنحً الثانوٌات وتصنع الشخصٌات بمكوناتها الثالثة متعلمة  

 وعاملة ونضالٌة.

ودعونً هنا التطف كلمة للعالمة العربً اللبنانً االسالمً هانً فحص رحمه 

)أريد لفخح أن حػالج أغطاةها ألن فلسطين ال هللا إذ ٌمول عن حركة فتح 

وأها ال اخب فخح ألهها جميلث او طويلث أو  حسخغوي غوها،

غويث...اخب خركث فخح ألهها ةوج فلسطين، ألهها أم فلسطين الخي 

 حشيتهها، وال اخب أن يخراجع الشتى ةين فخح وفلسطين(

 

أي بأن  وللتماٌز عن اآلخرٌن دعونً ألول أن 

مواصفات لد نصف فٌها الكثٌر من التنظٌمات الفكرانٌة  5نعرفها بالعكس عبر 

 )االٌدٌولوجٌة(.

أنها ذات فكر سٌاسً ممدس ومطلك ال ٌأتٌه الباطل ال من  -أي تلن التنظٌمات-وهً  

بٌن ٌدٌه وال من خلفه، والمداسة تنسحب من الفكرة على الفصٌل ولادته فٌصبح الكل 

 .المدبسٌنمجموعة من 

 .وهً ثانٌا ذات فكر حصري ٌخصها فمط 

 .وثالثا هً إلصائٌة لآلخر من جنة فكرها وتنظٌمها ورعاٌتها الحصرٌة 

 .ورابعا هً تستخدم الخرافات باستغالل الثوابت 

منعزلة سواء من خالل بٌئتها الذهنٌة  ،ولعة على نفسهاماما خامسا فهً تنظٌمات مت 

 اوالمادٌة أو حتى االلكترونٌة.
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واالهخماءسمػث الخوظيم 
7

 

عمل وتأثٌر وتنظٌم ومواصفات ٌجب أن نتحلى بها لنكتسب السمعة التً هً أٌضا من 

 .للمضٌة وللتنظٌم لجذب واالستمطابل اعوام

 .نسود بممدار ما نكون نموذجا حٌا للمٌم واالخالق ، إذ ومن ٌصنع السمعة نحن 

فإنا ال أرى منن اال فعلن وال أهتم كثٌرا لحدٌثن المنمك المنزوع العمل 
8
 ٌمول المتنبً: 

 ِلَما ٌَُشكُّ َعلى الّساداِت فَعّالُ   ال ٌُدِرُن الَمجَد إالّ َسٌٌّد َفِطنٌ 

 .ألُجوُد ٌُْفِمُر َواإللداُم لَتّالُ   لَْوال الَمَشمّةُ َساَد النّاُس ُكلُُّهُم؛

 أحمد شولًأمٌر الشعراء أو كما لال 

 وما نـٌل الـمـطـالب بالتمنـً***ولـكـن تــؤخـذ الـدنـٌا غالبـا

 وما استعـصى على لوِم مناٌل***إذا اإللـدام كـــان لــهـم ركابا

الجٌوش المتحاربة فترة خرٌن وفك ما تذكر الرواٌة عن أحد لادة وللسمعة فعلها فً اآل

ما أسمً فً تارٌخ الصٌن حروب الممالن الثالثة حٌث انتحى المائد الذي ال ٌهزم 

فعلم أعداؤه بذلن  ،بمطعة من جٌشة فً للعة بعٌدا عن جٌشه لٌأخذ لسطا من الراحة

فطلب منهم بكل  ،فإذ به ٌفاجا بذلن من االستطالع خارج الملعة ،فتمدموا للمضاء علٌه

مفاجأة  وسط !واعتلى أعلى نمطة بالملعة وبدا ٌعزف ،الوترٌةالصٌنٌة ة "أرهو" ثمة آل

مجموعة الجند معه إال أن الجٌش العرمرم المادم للملعة عندما شاهد المنظر من بعٌد 

إنها السمعة ٌا سادة التً ٌجب أن  .فرجع ٌجر أذٌال الخٌبة ،ظن باالمر خدعةذهل و

 نحتفظ بها وال نتخلى عنها.

 

                                                           
 ،فً صناعة المحرن لبالده ونملها لمصاف الدول المتمدمةالدارس فً ألمانٌا "أوساهٌرا" الٌابانً الطالب نموذج   7

ونموذج ٌاسر عرفات البركان  ،ونهضة سنغافورة بالعلم والعمل " رئٌس وزراء البلدلً كوان ٌو"نموذج كما نموج 
كلها من  ،وأبوجهاد الذي بدا النضال بمنبلة مربوطة بخٌط فً مواجهة االسرائٌلٌٌن وهو مازال طالبا، صغٌرالثائر ال

وصناعة الشموع الضاءة  1721وكذلن أطمال تل الزعتر عام  للفكرة نماذج االصرار والعزٌمة وصدق االنتماء
نما نجد فً لصة السلطان المملوكً لانصوه بٌ .ٌوما 00المستشفى الوحٌد المحاصر من لبل االنعزالٌٌن اكثر من 

بمعركة مرج دابك لرب حلب، وتففلت الممالٌن من الحرب  1011الغوري فً مواجهة السلطان سلٌم االول عام 
 نجد ضعف الدوافع والحوافز وفمدان االنتماء.

ِ أَن تَمُولُوا َما اَل تَْفعَلُوَن ) 8    (3الصف َكبَُر َمْمتًا ِعنَد َّللاَّ
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للنا عمل وتأثٌر وتنظٌم ومواصفات ٌجب توفرها فً الكادر لٌكون لدوة ونموذج 

ولٌكسب تنظٌمه السمعة وان ركزنا على شًء محدد هنا فلنا ان نركز على االلتزام 

 واالنتماء واالنضباط والدٌممراطٌة وفً صدق االنتماء

 صفاء الملوب وتوحد التوجهات .7

 بطرٌمة أكثر ابداعا واخالصاانجاز التكلٌفات  .7

  بال عمل لعاال على المو ،عطاءلتنافس فً بذل ا .3

 (..، نحنانا وهو)الثمة المتبادلة  ةزٌاد .4

 التشخٌص المبكر لألخطاء .5

 عدم االكتراث للمناصب والعناوٌن .6

 خر المشوارآالثبات فً العمل حتى  .7

 

 :لد تبرز من خالل ن مظاهر إوالى ذلن ف

o  االهتمام بالعمل أو االنشطةعدم 

o وعدم االهتمام بالمواعٌد واالجتماعات 

o بل والتهرب من المٌام بالمهام والماء المسؤولٌات على االخرٌن 

o وٌبرز كثرة النمد والشكوى والتركٌز فمط على السلبٌات 

o وترى التملٌل من شان المؤسسة وعدم االعتراف بمنجزاتها 

o سبها للتنظٌمراء الشاذة وٌنوهنان من ٌروج لآل 

o  والعمل على التثبٌط من خالل الممارنات غٌر الوالعٌة مع مؤسسات

 أخرى

o وكلها امراض وآفات  ،ناهٌن عن المبالغة والتضلٌل أو التملٌل والتهوٌن

 البد من التصدي لها.
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كبشر  دعونً اختم بالمول أن مهمتنا اْلساسٌة

 :حلمات 3هً ضمن  وككوادر وتنظٌم سٌاسً

خر ونحو اآل ،نحو أنفسنا أوال بالجهاد الداخلً

ونحو المضٌة  ،ثانٌا بالجهاد الخارجً

 .والمجتمع والثورة والتنظٌم ثالثا

من اكتساب  أو املّ  ففً االولى ٌجب أال اكلّ  

وهً أٌضا من مهمة  المعارف والتجارب

التنظٌم حٌث التوعٌة والتثمٌف والتدرٌب 

 .لنكون محصنٌن وجاهزٌن لمعركة التحرٌر

خر أومع الجماعة اما ما ٌتعلك بعاللتً مع اآل 

ن روح الفرٌك تستدعً منً النظر بجدٌة إف

كلة من المعادلة فً عناصر االنجاز المتش

التالٌة: 

فال تخبط 

 ، ورالب لدمٌن،كالجمال خبط عشواء أبدا

وبذا نستطٌع اكتساب اْلعضاء الجدد للتنظٌم 

 ودعم فلسطٌن بالكفاءات.

مع األخز اممختنف ميكن  ناوفي تعامن

في امذهن إن هناك من يختنف معك 

مكنه مع ذمك يحبك وهناك من يختنف 

معك مكنه يكزهك وكالهما اممحب 

وهناك صنف ثامث  ،وامكاره يحتزمك

فكن فقط  ،يحتقز نفسه فيحتقز غيزه

 .من امصنف األول

 مىاقع مقتزحة بتىصية من امكاتب

 #بكز_أبىبكز

https://www.fatehmedia.ps/ 

https://www.facebook.com/officialfateh1965/ 

http://www.falestinona.com/OurPalWebSite/

Default.aspx 

http://fatehmedia.eu/                          

http://www.bakerabubaker.info/ 

https://www.facebook.com/baker.abubaker/ 

https://twitter.com/bakerabubaker 

https://www.linkedin.com/in/baker-abubaker-

9b781927/ 

https://ar.scribd.com/user/27293740/Baker-

AbuBaker 

https://issuu.com/bakerabubaker 

baker.abubaker@yahoo.com 

https://www.facebook.com/groups/14150938

15436556/ 

 http://www.noqta.info/index-ar.html 

https://groups.google.com/forum/#!forum/fat

ahthinktank 

 


